Tập sách Bảo vệ Nhân dạng
của Quý vị – Những điều
Mọi người Cần Biết cung cấp
thêm thông tin và lời khuyên.
Tập sách này cũng bao gồm
những gợi ý về việc phải làm gì
nếu nhân dạng của quý vị đã
bị đánh cắp. Tập sách này sẵn
có trực tuyến tại trang mạng
www.ag.gov.au/identitysecurity

Tới đâu để có thêm thông tin
An toàn nhân dạng
•

www.ag.gov.au/identitysecurity

An toàn nhân dạng về tài chính
•

www.moneysmart.gov.au

•

www.protectfinancialid.org.au

An ninh mạng
•

www.staysmartonline.gov.au

•

www.cert.gov.au – đối với các doanh nghiệp lớn

•

www.cybersmart.gov.au – đối với trẻ em,
phụ huynh và giáo viên

•

www.ag.gov.au/cybersecurity – để có thông tin
về chính sách của chính phủ

•

www.icode.net.au - Quy tắc thực hành tự nguyện
về an ninh mạng của Hiệp hội Kỹ nghệ Internet

Tính riêng tư
•

www.oaic.gov.au

Các trò lừa gạt và gian lận
•

www.scamwatch.gov.au

Bảo vệ Nhân dạng của Quý vị
Mười Lời khuyên Đơn giản

Nhân dạng của quý vị là một trong những
thứ quý giá nhất mà quý vị có. Việc có thể
chứng minh được quý vị là ai là việc quan
trọng đối với hầu hết mọi phương diện của
cuộc sống – từ việc có được một khoản vay
mua nhà đến việc bắt đầu một việc làm
mới, đến việc mua thứ nào đó trên mạng.
Nếu tội phạm đánh cắp nhân dạng của quý vị, quý vị
có thể thấy các sinh hoạt hàng ngày như thế này trở
nên khó khăn hơn. Sự căng thẳng và các phí tổn tài
chính có thể kéo dài trong nhiều năm.
Nhân dạng của quý vị có thể bị đánh cắp nếu tội phạm
tiếp cận được đến các giấy tờ cá nhân, như hộ chiếu,
bằng lái xe hay các hóa đơn dịch vụ tiện ích thiết yếu
của quý vị.
Chúng còn có thể đánh cắp nhân dạng của quý vị bằng
cách có được sự tiếp cận đến các thông tin cá nhân, như
số hồ sơ thuế của quý vị hay các thông tin về quý vị trên
các trang mạng truyền thông xã hội. Ngay cả nếu quý vị
nghĩ là kẻ cắp chỉ có được một lượng thông tin nhỏ về
quý vị mà thôi,nhưng chúng có thể sử dụng các nguồn
công cộng để tìm ra thêm thông tin về quý vị.
Chính phủ Úc đã xuất bản tập thông tin này để giúp
quý vị bảo vệ nhân dạng của mình. Tập thông tin
này bao gồm nhiều lời khuyên nhanh chóng và dễ
dàng mà quý vị có thể áp dụng để giảm nguy cơ
nhân dạng của mình bị đánh cắp.

Bằng cách nào tôi có thể bảo
vệ nhân dạng của mình?
Bảo vệ nhân dạng của quý vị có thể có vẻ
là một việc phức tạp, vì vậy, đây là 10 lời
khuyên đơn giản về an toàn nhân dạng:

1

6

Hãy cất cẩn thận các giấy tờ cá nhân của quý
vị ở nhà, khi quý vị đi du lịch và đảm bảo an
ninh những khi quý vị cần phải hủy chúng.

Hãy cảnh giác với những yêu cầu thông tin cá
nhân của quý vị qua internet, điện thoại và trực
tiếp đích thân, phòng khi đó là một trò lừa gạt.
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7

Bảo vệ an toàn thùng thư của quý vị bằng
khóa và khi quý vị chuyển đi, hãy chuyển
thư từ của quý vị tới địa chỉ mới.

Hãy điều tra về việc thẻ tín dụng mới đến
được quý vị mà quý vị đã không yêu cầu
hoặc hóa đơn cho các hàng hóa và dịch
vụ mà không phải là của quý vị.
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8

Thận trọng khi sử dụng truyền thông xã
hội và hạn chế lượng thông tin cá nhân
quý vị công bố trên mạng.

Hãy cảnh giác đối với bất kỳ giao dịch ngân hàng
bất thường nào hoặc tư thừ bị mất tích.

4

9

Hãy bảo vệ an ninh máy vi tính và điện thoại
di động của quý vị bằng phần mềm an ninh và
mật khẩu phức tạp, và tránh sử dụng máy vi
tính công cộng cho các công việc bảo mật.

Nếu quý vị là nạn nhân của hành vi đánh cắp
nhân dạng – hãy báo việc này với cảnh sát và
bất kỳ tổ chức phù hợp nào.

5
Học cách tránh các trò lừa gạt thường gặp,
tại trang mạng www.scamwatch.gov.au.

10
Hãy yêu cầu để đều đặn có một bản miễn
phí báo cáo tín dụng của quý vị từ cơ quan
báo cáo tín dụng, đặc biệt nếu nhân dạng
của quý vị đã bị đánh cắp.

